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Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
•redogöra för den historiska bakgrunden till genusvetenskapens framväxt
•identifiera och beskriva genusteoretiska perspektiv
•förstå och aktivt använda begrepp som är centrala inom genusvetenskapen
•skriftligen självständigt sammanfatta och analysera genusvetenskapliga problem inom de
områden som kursen berör
•redogöra för hur genus konstrueras och omförhandlas i historia och nutid

Kursens innehåll

Genusvetenskap 1-30 hp är en introduktionskurs. Här studeras maktförhållanden, kvinnors
och mäns villkor samt genuskonstruktionens föränderlighet i ett intersektionellt perspektiv.
Kursen undersöker även teoribildning omkring hur vi genom tiderna betraktat skillnaderna
mellan könen och vad upprätthållandet av sådana skillnader har för konsekvenser i våra liv.
Kursmomenten har ett tematiskt upplägg och anlägger såväl lokala som globala perspektiv.
Moment 0010 Introduktion till genusstudier 7,5 hp
Här studeras det genusvetenskapliga fältets framväxt, dess grunder i politisk aktivism och
vetenskapskritik och dess nuvarande variationsrikedom. Kursen introducerar även centrala
begrepp inom genusvetenskapen idag.

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Moment 0020 Genus och makt i globalt perspektiv 7,5 hp
Här studeras kopplingar mellan makt och genus i interkulturella möten. Innehållet har ett
historiskt anslag och anlägger ett globalt och intersektionellt perspektiv.
Moment 0030 Familj och arbete 7,5 hp
Här studeras arbete och familj som platser där genuskonstruktioner skapas. Anslaget är
historiskt såväl som samtida och fokuserar västerlandets normer och konventioner kring
arbetsliv och familjeliv i såväl politik, teoribildning och framställningar i massmedia, film och
litteratur.
Moment 0040 Kropp och identitet 7,5 hp
Här studeras kroppens koppling till identitet(er) och dess ”genderisering” i historien och idag
samt framställningen av kroppens genus, sexualitet, etnicitet, klass och ålder i massmedia,
film, litteratur och genusvetenskaplig forskning.
Undervisning

Internetbaserad distanskurs. Webbaserad undervisning i form av föreläsningar,
gruppdiskussioner, inlämningsuppgifter med respons från studenter och lärare.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Examinationsform

Inlämningsuppgifter bestående av hemtentamina eller PM, diskussionsuppgifter på
kurswebben.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment
0010 Introduktion till genusstudier

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Genus och makt i globalt perspektiv

7,5 hp

Betyg: AF

0030 Familj och arbete

7,5 hp

Betyg: AF

0040 Kropp och identitet

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

